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Oglasi

K Srnjaku na divjačinske dobrote

Gostišče Srnjak v idiličnem okolju nad Kranjsko Goro z veliko teraso
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sedežev. V vročih poletnih dneh pa je obiskana zlasti terasa pred
gostiščem, ki lahko sprejme kar sto ljudi. In s kakšno ponudbo
razvajajo goste? Na prvem mestu so zagotovo divjačinske jedi,
denimo srnjakov golaž, gobje jedi (gobe na žaru, rižota z gobami, široki rezanci z gobami ...), borovničev zavitek ...
Čudovita okolica gostišča je pravi raj za družine z otroki, sprehod do tja le kilometer in pol iz središča Kranjske Gore pa je v
vročih poletnih dneh lahko prava sprostitev in užitek v neokrnjeni naravi.

Gomboc Fredi s.p., ul. Jakoba Aljaža 3, Mojstrana

Poldrugi kilometer iz Kranjske Gore, na sončni karavanški strani, se nahaja gostišče Srnjak. Gostišče ima dolgoletno tradicijo,
saj njegovi začetki segajo v leta od 1972 do 1979, po nekajletnem premoru pa so ga pred trinajstimi leti ponovno odprli. Leži
na izredno panoramski točki, od koder je čudovit razgled na
Kranjski Goro in Julijske Alpe.
Kot je povedal lastnik Fredi Gomboc, je gostišče odprto vsak
dan med 10. in 20. uro. V restavraciji imajo dva ločena prostora
za zaključene družbe, eden ima dvajset, drugi pa štirideset

Srnjakov golaž s kruhovimi cmoki in brusnicami

Gostilna Srnjak, odprto vsak dan od 10. do 20. ure,
informacije: GSM 041/744 185
Vabljeni tudi v Papa Joe Gozd Martuljek
in Papa Joe Kranjska Gora!
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Zadovoljni z opravljenim delom
V dneh pred občinskim praznikom smo se pogovarjali z županom Juretom Žerjavom.

Smo sredi poletne turistične
sezone. Je že čas za prve ocene?
”Kot kaže, smo z letošnjo turistično sezono zaenkrat lahko zadovoljni, čeprav nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti bolje.
Obisk je zadovoljiv, še bolj od
tega pa je pomembno, da našim
obiskovalcem lahko vsako leto
ponudimo več. Ponudba poletnih
prireditev v Kranjski Gori je na
zares zavidljivi ravni. Pomembna
letošnja pridobitev pa je podaljšanje kolesarske poti do Belce

in na drugo stran navezava na kolesarsko pot do Trbiža. Aktivnih
turistov je pri nas pač vsako leto
več.”
Tudi zaradi lanskih hudih težav s pitno vodo so bile letos aktivnosti za zagotavljanja kvalitetne vode zelo intenzivne.
”Žal do začetka turistične sezone nismo uspeli urediti težav, ki
jih predstavlja neurejena oskrba s
pitno vodo. Javno podjetje Komunala s številnimi ukrepi skuša preprečiti dotok motne vode v sistem
in se tem nevarnost okužbe, zaradi zapletenih postopkov izpeljave
javnih naročil nam pa izgradnja
vodarne Alpina zamuja. Upam, da
bo postavljena še do konca poletja. Žal pa bo objekt dražji, kot
smo sprva načrtovali.”
Prva polovica leta je bila izjemno bogata na investicijskem
področju.
”Glede na to, da smo zgodaj
sprejeli proračun, smo lahko glavne investicije zaključili že v prvi
polovici leta. Med njimi je kar nekaj takšnih, ki so nadaljevanje iz
preteklih let - tako na primer telovadnica v Mojstrani, dom krajev-

Občina Kranjska Gora

V počastitev
13. praznika Občine Kranjska Gora

VAS VABIMO
NA OSREDNJO SLOVESNOST
S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
ki bo v sredo, 6. avgusta 2008
ob 20. uri na Trgu na Gorici v Kranjski Gori.

ne skupnosti Gozd Martuljek, Vrtec Rateče s stanovanji in hodnik
za pešce v Logu, ki ga je občina
sofinancirala z 240 tisoč evri.”
Kaj torej lahko pričakujemo v
drugi polovici leta?
”Dokončana bo prenova kranjskogorskega zdravstvenega doma
in stanovanj nad njim, nadaljevali
bomo z rekonstrukcijo občinskih
cest, predvsem ceste v Srednji
Vrh. Obnovili bomo Petacov most
- razpis je že objavljen - čaka pa
nas še prenova kulturnega doma
na Dovjem. Prav ta teden se je začela gradnja planinskega muzeja v
Mojstrani, ki je delno financirana
iz skladov EU in sredstev ministrstva za kulturo. Končan naj bi bil
do leta 2010, letos pa naj bi bil dograjen do tretje gradbene faze. Izbrani izvajalec del je podjetje Kovinar Gradnje, občina pa za investicijo namenja 700 tisoč evrov.
Od novega muzeja si obetamo oživitev turizma v nekdaj že mnogo
bolj turistični Mojstrani.”
In na dolgi rok?
”Z direkcijo RS za ceste usklajujemo soinvestitorske pogodbe za
izgradnjo hodnikov v Gozdu Mar-

tuljku - v dolžini dveh kilometrov
in pol bodo omogočali varno pot
pešcem od začetka do konca vasi.
Vrednost celotne investicije, ki
vključuje tudi rekonstrukcijo cestišča, je 3,7 milijona evrov, od
tega je delež občine 800 tisoč evrov. Po načrtu državnega razvojnega programa naj bi bil odsek
zgrajen v letu 2010, a je marsikaj
odvisno od državnega proračuna
in postopkov odkupov zemljišč. V
pripravi in usklajevanju pa so tudi
pogodbe za nadaljevanje kolesarske poti do Mojstrane in gradnja
mostu na kolesarski stezi v Martuljku.”
Za konec: kako kaže z Nordijskim centrom v Planici?
”Odkupi zemljišč od agrarnih
upravičencev so v zadnji fazi. Pripravljajo se projekti za celoten
Nordijski center, jeseni pa se bo
začelo s pripravljalnimi projekti,
najprej za gradnjo nove 120 in 90
metrske skakalnice, ki bosta imeli
skupno doskočišče. Za ta poseg
zdaj intenzivno pridobivajo potrebno dokumentacijo, saj želijo
že letos stvari premakniti naprej.”
Marjana Ahačič

Program prireditev ob občinskem prazniku
petek, 1. avgusta
ob 15. uri, Teniško igrišče v Mlačci (Mojstrana)
Odprto prvenstvo Občine Kranjska Gora v tenisu
(organizator: Teniški klub Mojstrana)
sobota, 2. avgusta
ob 9. uri, Kegljišče pri društvenem prostoru DU Dovje-Mojstrana
Tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo
(organizator: Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana)
nedelja, 3. avgusta
ob 8. uri, Pred TIC-em v Kranjski Gori
Andrejčkov pohod na Vitranc-Cipernik (lažja smer: z žičnico na
Vitranc in peš na Cipernik, težja smer: peš iz Jasne na Vitranc in nato
na Cipernik) in družabno srečanje na Vitrancu
(organizator: Planinsko društvo Kranjska Gora)

S spoštovanjem.
Jure Žerjav, župan Občine Kranjska Gora

torek, 5. avgusta
Župan Jure Žerjav bo obiskal vse občane, ki so ali še bodo v letu
2008 dopolnili 90 let.

Kranjska Gora, julij 2008
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sreda, 6. avgusta
ob 20. uri, Trg na Gorici v Kranjski Gori
Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj
(organizator: Občina Kranjska Gora)
četrtek, 7. avgusta
ob 9. uri, Kranjska Gora - za Zdravstvenim domom
Kolesarski izlet
(organizator: Društvo invalidov Občine Kranjska Gora)

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora
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V Ratečah obnovili vrtec in zgradili
dve stanovanji
Tik pred koncem šolskega leta so v Ratečah slovesno predali v uporabo obnovljeno stavbo, v kateri so prostori prenovljenega vrtca in dve neprofitni stanovanji.
Sedemnajst malčkov bo odslej dopoldneve
preživljalo v novih, prijaznih in sodobno opremljenih prostorih prenovljenega vrtca v Ratečah. Leta 1977 zgrajenemu poslopju so dodali
nov, dodatni vhod, v katerem so garderobe za
malčke, obnovili pa so tudi manjšo telovadnico, sanitarije za zaposlene in otroke ter kuhinjo. V mansardi je občina, ki je za celotno investicijo namenila 450 tisoč evrov, zgradila
tudi dve neprofitni stanovanji.
Ko so pred več kot tridesetimi leti odprli vrtec
v Ratečah, ga je obiskovalo še 29 otrok, njihovo
število pa je v treh desetletjih upadlo skorajda za

polovico. V času prenove so malčki skupaj s tremi vzgojiteljicami gostovali v vrtcu Kranjski
Gori, zato so selitev v domače prostore še toliko težje pričakovali. Trak pred vhodom v novi
vrtec je skupaj z županom prerezala najstarejša
zaposlena v vrtcu, gospa Angela Cuznar.
”Dvajset let sem že v Ratečah in v tem času
sem se petkrat selila. Srčno upam, da je tokrat
zadnjič,” pa je nekaj dni za tem, ko ji je kranjskogorski župan Jure Žerjav izročil ključe novega stanovanja, dejala Slavica Bura, mama
dveh najstnic in najemnica enega od dveh neprofitnih stanovanj, ki jih je občina Kranjska
Gora zgradila v obnovljeni stavbi v središču
Rateč. Stanovanja se je razveselila tudi družina
Raduha. Presrečni smo,” je povedal Edo Raduha, oče 11-letnega Erika in 6-letne Erike.
”Otroka bosta imela svojo sobo s pisalnimi mizami, kjer bosta lahko v miru opravljala šolsko
delo.”
Občina Kranjska Gora ima tako zdaj v lasti
48 neprofitnih stanovanj. ”Prijave na razpise
stanovanj kažejo, da je potreb po neprofitnih
stanovanjih v občini še vedno veliko. Kako
tudi ne, ko pa je ob sedanjih cenah kvadratnega metra stanovanja že za povsem običajno
mlado družino nakup pravzaprav utopija,” pravi župan Jure Žerjav.”
Marjana Ahačič

Veselo poletje v Kranjski Gori
Poletje kot nalašč za različne aktivnosti in kakovostno preživljanje prostega časa, kvalitetno
zapolnjen čas pa veliko pomeni tudi otrokom.
V Kranjski Gori so letošnje poletje za otroke
zelo dobro poskrbeli. Društvo prijateljev mladine - enota Kranjska Gora je za otroke in mladostnike med poletnimi počitnicami pripravilo
zelo zanimiv in pester program različnih aktivnosti. Vse skupaj se je začelo 10. maja s svetovnim dnevom gibanja, ko so na igrišču priredili igre za otroke v športnem duhu. Ob dnevu
družine, 17. maja, so obiskali Vodni park Bohinj v Bohinjski Bistrici, 5. julija pa so na Trgu
na Gorici priredili delavnico za otroke z naslovom Pusti soncu v srce, kjer je bilo možno po-
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leg slikanja in risanja zaplesati tudi ob glasbi.
Program, bodo zaključili 4. avgusta z izletom v
Tamar, zelo zanimive pa so bile tudi delavnice
za mlajše otroke 15. in 16. julija v kranjskogorskem vrtcu, kjer so se lotili izdelovanja nakita
iz perlic, lesenih kroglic in fimo mase. Saša
Blažič, predsednica društva prijateljev mladine, ki smo jo zmotili na pravkar omenjenih delavnicah, je z odzivom otrok in njihovih staršev
zelo zadovoljna: ‘’Glede na to, da smo program aktivnosti za otroke letošnje leto pripravili prvič, sem nad odzivom in številom obiska
otrok zelo presenečena. Včeraj in danes je delavnice izdelovanja nakita obiskovalo dvanajst
otrok, kar ni malo, saj so te delavnice zaprtega
tipa, zunanje delavnice, ki so potekale na trgu
pred cerkvijo, pa je obiskalo kar enainštirideset
otrok. Zelo zadovoljni smo bili tudi z obiskom
ostalih aktivnosti. S programom bomo nadaljevali tudi naslednje leto. Zunanja delavnica Pusti soncu v srce bo ostala fiksna, ostale aktivnosti pa se bodo spreminjale. Ker so delavnice
brezplačne, se ob tej priložnosti zahvaljujem
tudi vsem animatorjem in sodelujočim, saj so
sodelovali popolnoma zastonj in z veliko dobre
volje.’’

Na delavnicah nakita smo zmotili tudi Jana in Saro:
Jan Luka Pačnik:
”To niso moje prve letošnje
delavnice. Pred kratkim sem obiskoval tudi delavnice, kjer smo
oblikovali iz das mase različne
stvari, tokrat pa sem si iz fimo
mase in perlic izdelal ogrlico in
verižico. V poletnem času sem letoval tudi s kolonijo v Pineti in se s starši namakal v toplicah na
Bizeljskem. Kadar nisem v vrtcu in ko staršev še
ni doma, za mene poskrbita babica ali teta. Takrat najraje gledam risanke, veselim pa se tudi
kolesarjenja, saj sem dobil novo kolo.”
Sara Mazalica:
”Letos sem se prvič udeležila
delavnic in mi je zelo všeč. Izdelala sem si lepo zapestnico iz
perlic in verižico iz fimo mase
ter lesenih kroglic. Ko nisem v
vrtcu, večino časa name popazi oče. Najraje gledam risanke in se igram z
barbikami in dojenčkom, veliko časa pa preživim tudi na rolerjih v očetovi družbi. Najbolj
pa se veselim vikendov, saj si s starši velikokrat privoščimo dvodnevni izlet.” A. B.
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70 let PGD Gozd Martuljek
Ob jubileju smo se pogovarjali s predsednikom Robertom Plavčakom.
Prostovoljno gasilsko društvo Gozd Martuljek letos praznuje sedemdeset let delovanja. Kako boste obeležili visoko obletnico?
”Priprave na praznovanje 70-letnice ustanovitve in delovanja društva so se začele pravzaprav že spomladi. Takrat smo določili okvirni
datum in se odločili, da priredimo tudi veselico. Danes, v petek, 25. julija, bomo v Gozd
Martuljku ob 17. uri izvedli občinsko gasilsko
vajo, ki jo bo vodil poveljnik PGD Andrej
Kralj. Na njej bodo sodelovala vsa društva Gasilske zveze Občine Kranjska Gora. Po vaji bo
sledila kratka okrepitev z malico, ob 20. uri pa
bo slavnostna seja društva v veliki sejni sobi
novega gasilskega doma, kjer bomo podelili
tudi priznanja. Jutri, v soboto, 26. julija, pa se
bo ob 17. uri z zborom gasilcev začel slavnostni del prireditve v šotoru ob gasilskemu domu
z uvodnim govorom predsednika društva in
pozdravnimi govori vabljenih in gostov. Takoj
po končanem delu pa sledi družabno srečanje
z gasilsko veselico, na kateri bo igral ansambel
Gorenjski kvintet. Organizirali pa bomo tudi
bogat srečelov.”
Novi gasilski dom je eden največjih dosežkov zadnjih let. Zakaj ste se odločili za tako
velik projekt?
”Ko sem leta 2003 prevzel vodenje društva,
je bila dolgoletna želja članov društva povečava obstoječega doma. Kmalu sem prevzel tudi
gradbeni odbor in akcija je stekla. Brez sodelovanja občine in velikega posluha župana projekt ne bi uspel. Tako pa je kasneje prevladalo
mnenje, da Gozd Martuljek potrebuje tak večnamenski dom. Zaradi slabe statike je padla
odločitev, da se na istem mestu zgradi nov dom
in za nas je to predvsem gasilski dom.”
Kako pogosto ste martuljški gasilci v preteklih nekaj letih morali priskočiti na pomoč
in v kakšnih primerih najpogosteje?
”Eden najhujših požarov zadnjih let, je bil zagotovo požar na Omanovi delavnici v Gozd
Martuljku. Takrat nam je na akciji ”omagala”
že precej stara gasilna brizgalna. Večina ostalih intervencij je bila manjšega obsega. Ugotavljamo, da je stanje požarne varnosti v vasi
zadovoljivo. Vemo pa, da nesreča nikoli ne počiva. Precej intervencij pa je bilo na račun različnih vremenskih dogajanj, močnega vetra in
podrtih dreves ter povodenj. Teh dogodkov v
naši dolini zagotovo ne bomo nikoli pozabili.”
Je dejstvo, da je gasilstvo na lokalni ravni
organizirano kot prostovoljna dejavnost,
prednost ali slabost?

”V teh razmerah in
tem obdobju to ocenjujem kot prednost. Gasilstvo ima tako v naši občini in drugod po Sloveniji veliko tradicijo. V
preteklosti so se še kako
zavedali pomena te dejavnosti. Tako je tudi danes, s to razliko, da je
država regulirala zadeve
tako, kot ji je, občina in
Robert Plavčak
župan pa sta odgovorna
za požarno varnost v občini. In tega se je potrebno zavedati. V zadnjih desetih letih so se
društva opremila zelo dobro, tudi naše in danes je naša oprema na nivoju poklicne dejavnosti, potrebno je samo še več usposabljanja in
izobraževanja, kar pa realiziramo skozi svoje
letne programe dela.”
Katere so bile tiste naloge, ki ste si jih, ko ste
postali predsednik, zastavili kot prednostne,
in katere so tiste, za katere si boste najbolj
prizadevali v prihodnje?
”Ko sem pred leti prevzel delo društvo, sem
o gasilstvu vedel bolj malo ali skoraj nič, vendar sem se zelo hitro vključil v redno delo društva. Vedno pa sem cenil zagnanost posameznikov, na katerih je največkrat temeljilo delo
ostalih. Društvo si je želelo večjih prostorov,
novega sodobnega vozila, nove motorne brizgalne in sodobne opreme in več aktivnejšega
dela mladine. Danes vse to imamo, potrebno
pa bo več vaje in usposabljanja, saj samo oprema brez usposobljenih ljudi ne pomeni prav
nič. V tem času sem bil izvoljen tudi občinski
svetnik občine Kranjska Gora in v novem mandatu so mi gasilci zaupali tudi vodenje Gasilske zveze Kranjska Gora. Znan je moj slogan
”od ljudi za ljudi”, ki ga vedno ponavljam in
tako tudi mislim. In takšna bo tudi moja usmeritev v prihodnje, gasilstvo me je zasvojilo,
zato bom svojo pozornost usmerjal predvsem v
izobraževanje in praktično usposabljanje vseh
na področju gasilstva. Idej in dobre volje nam
zagotovo ne bo zmanjkalo.”
Marjana Ahačič
V petek bo v Gozd Martuljku ob 17. uri
občinska gasilska vaja, ob 20. uri pa slavnostna seja društva. V soboto se bo ob 17.
uri z zborom gasilcev začel slavnostni del
prireditve v šotoru ob gasilskemu domu.

Sto let gasilstva v Podkorenu
Osrednji letošnji dogodek Prostovoljnega gasilskega društva Podkoren bo praznovanje 100letnega jubileja.
V četrtek, 31. julija, bo ob 20. uri v prostorih gasilskega društva slavnostna seja. Naslednji
dan se bo ob 16. uri začela sektorska vaja. Poleg članov domačega društva bodo sodelovali še
drugi gasilci Gasilske zveze Kranjska Gora. V vajo se bo vključila tudi posadka helikopterja.
V soboto, 2. avgusta, se bo ob 16. uri začela gasilska parada skozi Podkoren, sledila pa bo veselica. J. R.

Kaga pa saseda
praje

Majhne
stvari
Življenje ni lahko za nikogar. A kaj potem? Ohraniti moramo vztrajnost, še najbolj pa zaupanje vase. Verjeti moramo, da
smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za
vsako ceno!
Pred dnevi sem se vrnila s svetovnega prvenstva v poslikavi telesa, kjer vsa ta množica za nekaj dni postane moja družina.
Brez razlage, le s pogledi si sporočamo,
kako spoštujemo delo drug drugega, koliko
truda in vztrajnosti je potrebno, da s tem,
kar počneš, preživiš. In čeprav sama ne verjamem v tekmovanja, kjer se zmagovalec ne
meri s časom ali v kakšni drugi merski enoti, se vsako leto vrnem. Nekako si želim biti
del te čudovite mavrice, te skupine ljudi, ki
po vseh koncih sveta poslikavajo telesa in
mnogom od njih je to tudi služba, tako kot
meni. Ljudem je težko razumeti, da mi vsak
moj zamah čopiča odreže kos jutrišnjega
kruha ... In koliko zamahov čopiča sem že
podarila ali kakorkoli razdelila med ljudi
po svetu.
Na tem velikem festivalu med več kot 40.
Različnimi državami predstavljam Slovenijo ... In ko čakam v zaoderju veličastnega
odra, se sprašujem, kaj mi Slovenija poleg
državljanstva sploh nudi, da pod njeno zastavo predstavljam svojo domišljijo, umetnost in trud? Veliko več so mi dali sponzorji iz znana vasice pod Alpami ... Razmišljam, ali sem sploh ponosna na svojo državo ali se je zgolj sramujem zaradi vseh teh
političnih konfliktov, kjer vsaka zgodba na
koncu pripelje k eni in isti zgodbi-zgodbi o
denarju ... Z mešanimi občutki v daljavi
slišim: ”... and the next artist is Alenka
Peternel from Slovenija!” S ponosom opazujem Urško, ki pleše na odru pred 70 tisoč
ljudmi in predstavlja v prvi vrsti Slovenijo.
Ponosna sem na Urško, ki je vztrajno čakala 6 ur, da sem svojo domišljijio zlila nanjo
z dotiki čopiča in barv. Ponosna sem nanjo,
kako dobro je predstavila mojo umetnost na
svojem telesu. Ponosna sem na celo mojo
ekipo ... Za Slovenijo pa tega ne morem
reči, enako ne za občino, v kateri živim,
vendarle pa sem ponosna na veliko število
ljudi, ki v njej živijo, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, biti dobri sosedje. Le to
nam pomaga, da preživimo lep dan, da znamo ceniti pomembne trenutke, ki na prvi pogled izgledajo tako vsakdanji, a se vtisnejo
globoko v srce. Pa čeprav je to le sosedina
nova frizura ali njene čudovite rože na balkonu. Morda sosedov prešeren in nagajiv
nasmeh, ali kako v ranem jutru po deviško
čisti rosi žene kravice na pašo ... Če smo
opazili vse te drobne stvari, pomeni, da se
nas je življenje dotaknilo, da nismo šli mimo
njega z zaprtimi očmi v vašem srcu.
Alenka Peternel
ZGORNJESAV'C
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Kapelica - simbol prijateljstva
Simon Oblak, nekdanji pomočnik generalnega direktorja Leka, že nekaj let zaprisežen Kranjskogorec,
vse od leta 1992 sodeluje pri organizaciji spominske slovesnosti pri Ruski kapelici. Njegovi spomini
so izjemno zanimivi, hrani pa jih tudi v številnih albumih in mapah, saj vsako leto zbere vse
objavljeno gradivo o prireditvi.
Spomini torej segajo v leto 1992.
Simon Oblak z žarom v očeh
omeni prvo slovesnost pri kapelici
pod Vršičem. Na njej se takrat ni
zbralo veliko ljudi, a tisti, ki so
prišli, so se srečanju predali s srcem in dušo. To so bili predvsem
domačini in ljudje, ki so za kapelico skrbeli vse od leta 1945. Že
leta 1993 pa se je, po pripovedovanju Simona Oblaka, pri Ruski kapelici zbrala osemčlanska delegacija iz Ruske federacije, spremljali pa so jo tudi pravoslavni duhovniki. Vodil jo je takratni ruski minister za ekonomske odnose s tujino Sergej Glazijev. In tako se je
začelo tkanje vezi prijateljstva
med slovenskim in ruskim narodom. Vsakoletno srečanje je opominjalo na slabe strani vojne in
poglabljalo gospodarske ter kulturne stike med državama.
Po letu 1993, ko je bil Simon
Oblak pomočnik generalnega direktorja Leka, je ruska delegacija
nekaj let prenočevala prav v njihovem hotelu v Kranjski Gori, ki je
bil primeren za sprejem tako viso-

kih gostov. Program srečanja je bil
že takrat razdeljen na uradni del,
ceremonialni del in družabno srečanje. Na uradnem delu predstavniki držav poglabljajo odnose med
Slovenijo in Rusko federacijo, ceremonialni del poteka zadnjo nedeljo v juliju pred kapelico, družabni pa isto nedeljo popoldne.
Do leta 1996 so slovesnost pripravljali in sponzorirali večji slovenski izvozniki, potem pa je bilo
ustanovljeno Društvo SlovenijaRusija, ki si je za osnovni cilj zadalo prav organizacijo srečanj pod
Vršičem.
Ves čas se velikega julijskega
dogodka udeležujejo tudi predstavniki ruske pravoslavne cerkve.
Tako sta bila gosta v Zgornjesavski dolini že tumenski in tobolski
nadškof, letos pa bodo gostili nadškofa Sergija iz Samare s številno
delegacijo, s kar 21-članskim pevskim zborom. Redna so tudi njihova srečanja s predstavniki Katoliške cerkve v Sloveniji.
Simon Oblak opozarja, da ne gre
pozabiti niti na bogato kulturno

Simon Oblak (levo) ob Maši in Nikolaju Mašukovu
dogajanje v času srečanja pri kapelici. Na trgu pred cerkvijo se
poleg domačega pevskega zbora
že leta predstavljajo vrhunski ruski pevski zbori. Leta 1999 pa so
prvič organizirali tudi slikarsko
razstavo. Razstavljal je znani ruski umetnik, ki je medtem dobil
tudi slovensko državljanstvo, Nikolaj Mašukov. Prvo njegovo razstavo so naslovili Vrata nesmrtnosti, posvečena pa je bila padlim
ruskim vojnim ujetnikom. Mašukov je bil gost v Kranjski Gori pet
let zapored, šesto leto pa ga je nadomestila soproga Maša, prav
tako vrhunska umetnica, ki je razstavila pet slik sv. Frančiška. ”To
so velike umetnine, eno hrani tudi
kranjskogorski župnik,” pravi
Oblak.

www.gorenjskiglas.si

Letošnje srečanje pri Ruski
kapelici organizirajo Ambasada Ruske federacije, Društvo Slovenija-Rusija in Občina Kranjska Gora. Spominska slovesnost pri kapelici bo
v nedeljo, 27. julija, ob 10. uri.

Za vas beležimo čas
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Prelomno leto za idilično cerkvico pod Vršičem je bilo prav
gotovo leto 2005, ko so jo - pred
praznovanjem 90-letnice njene
postavitve - obnovili. Oblak razlaga, da je ”zob časa - kljub veliki požrtvovalnosti in delavnosti
kranjskogorskih turističnih delavcev, planincev in gozdarjev - kapelico dodobra načel.” Hude

zime so naredile svoje in odločili
so se za obnovo. ”Pred 90-letnico
obstoja cerkvice smo se v Društvu Slovenija-Rusija dogovorili,
da jo bomo čim prej obnovili.
Sredstva je prispevala tudi Ambasada Ruske federacije, največ denarja pa je namenilo Ministrstvo
za kulturo. Izvajalec rekonstrukcije je bilo Gradbeno podjetje Bohinj, pod vodstvom g. Hudolina.
Ves čas obnove je bil potreben
nadzor konservatorjev, kjer je viden delež prispevala ga. Pantičeva
z Zavoda za kulturno dediščino
Kranj. Vse pa ne bi teklo tako, kot
je, če ne bi bilo izjemno prizadevnega g. Furlana iz Društva
Slovenija-Rusija. Tako je bila že
novembra leta 2005 kapelica pripravljena za ponovno posvetitev,
ki so jo pravoslavni duhovniki
opravili na slovesnosti ob 90-letnici postavitve cerkvice konec julija leta 2006,” ponosno doda Oblak.
Omenimo še, da prav Simon
Oblak hrani obsežen arhiv, ki sega
k samim začetkom slovesnosti, v
leto 1993. Arhiv je skrbno zbran
in obsega vse objavljeno gradivo o
dogajanju pri kapelici, kot tudi veliko slikovnega materiala. ”Ko ne
bom več sodeloval pri organizaciji slovesnosti, bom ves arhiv predal kaki ustanovi, kjer ga bodo
znali ceniti in bodo v njem videli
koristno arhivsko gradivo,” ob
koncu še pove Oblak.
Karmen Sluga

Občinska novice

Šestindevetdeset let gorske
reševalne službe
O obletnici delovanja GRS Kranjska Gora, intervencijah v gorah in udeležbi na akciji odstranjevanja razbitin
ponesrečenega letala na Korziki smo se pogovarjali z načelnikom GRS Kranjska Gora Alešem Robičem.
Letos mineva 96 let od ustanovitve GRS
Kranjska Gora. Kar dolga doba, kajne?
”Takratna Rešilna postaja Kranjska Gora je
bila ustanovljena 16. junija 1912. Od takrat štejemo tudi rojstno letnico slovenske reševalne
službe, po novem Reševalne zveze Slovenije.
Zdaj namreč minevata dve leti, odkar smo se
osamosvojili, ločili od Planinske zveze. Kakor
kažejo analize lanskega leta, je bilo to za našo
postajo rekordno po številu akcij, tako da je
naša služba, kot je videti, še zdaj zelo pomembna.”
Že nekaj let vodite kranjskogorske gorske
reševalce. Verjetno vse ni le reševanje v gorah, je tudi še ogromno drugega dela.
”Vedno več je operativnega dela, to za seboj
potegne tudi veliko birokracije in tečajev. Je
zahtevno delo, ki vzame tudi veliko časa.”
Pred približno letom dni ste v svoje vrste
povabili tudi mlade. Kakšen je bil odziv?
”Vesel sem, da je bil odziv dober. Dobil sem
nekaj telefonskih klicev in mladi iz okolice so
rekli, da bi želeli postati gorski reševalci. Letos
imamo tri nove pripravnike in upamo, da se
bodo uspešno vključili v naše vrste.”
Povabilo za ostale pa verjetno še vedno velja?
”Vsekakor. Vsi, ki čutijo, da bi jih delo gorskih reševalcev zanimalo, so dobrodošli.”
Gorski reševalci ves čas organizirate tudi
razna usposabljanja. Koliko in kje ste jih letos že imeli?
”Pred začetkom zimske sezone opravimo
usposabljanje iz zimske reševalne tehnike. Ponavadi na območju Vršiča izberemo plazovit
teren, da obnovimo znanje reševanja izpod plazov, izdelave sidrišč, gibanja v ledu. Vedno

Ostanki letala na Korziki

bolj je aktualno plezanje po lednih slapovih,
zato smo mu letos posvetili več pozornosti in
se še bolj izurili za tovrstna reševanja. Za nami
je tudi poletno usposabljanje. Ponovili smo
vse, kar moramo vedeti pri reševanju ponesrečenih iz sten, tako da smo v novi sezoni dobro
pripravljeni.”
Letos ste izvedli že kar nekaj zahtevnih reševanj. Tujci so se že podali v naše gore, vendar spet neprimerno opremljeni. Se vam
zdi, da neopremljeni tujci postajajo stalnica
v naših gorah?
”Opažamo, da predvsem tujci prelahko jemljejo naše hribe. Ne poznajo dovolj razmer.
Verjetno zaradi pomanjkanja časa ne utegnejo
počakati na lepo vreme in se ne glede na vse
podajo na pot. Če ne gre vse tako, kot je treba,
pa se hitro zaplete. V Špiku je bil ponesrečenec sam in dolgo se ni vedelo, da se je nesreča
sploh zgodila. Pri madžarskih turistih na Triglavu je bilo prav tako vse narobe: na pot so šli
v slabih, še zimskih razmerah, bili so neopremljeni, terena niso poznali, ... To so bili vsekakor slabi obeti za letošnjo sezono.”
Na kaj bi opozorili planince?
”Vedno naj velja pravilo, da začnemo z lažjimi izleti. Navaditi se je treba na nahrbtnik, pohodne čevlje. Potrebujemo turo, dve, da znova
pridemo v kondicijo. Telo in psiho moramo navaditi na gorske razmere, potem pa težavnost
lahko počasi stopnjujemo. Ne smemo pozabiti
preveriti vremenske napovedi in razmer na
poti, kdaj so odprte planinske koče, seveda pa
ne smemo pozabiti niti na dobro opremo.”
Letos ste se gorski reševalci udeležili tudi
odstranjevanja razbitin ponesrečenega letala na Korziki. Kako je prišlo do ideje, da se

akciji pridružite
tudi vi?
”V začetku leta je
minister za obrambo
Karl Erjavec civilni
zaščiti dal nalogo,
naj preveri možnosti
za odstranitev razbitin letala. Februarja
je na goro na Korziki odšla manjša ekipa, da je preverila Aleš Robič
stanje na terenu.
Ugotovljeno je bilo, da je teren zahteven in
ostankov veliko, zato je bilo treba vključiti tudi
Gorsko reševalno službo, ki ima usposobljene
ljudi za delovanje na takem pobočju. Sestavili
smo ekipo gorskih reševalcev, gasilcev, vojakov, članov civilne zaščite, ... Teren je gorski,
strm, pa še slabo vreme smo imeli. Delali smo
ves dan. Ostankov se je nabralo več kot 27 ton,
tako da je bilo potrebnega dosti truda, da smo
vse uspeli pospraviti. Večje kose smo odnašali
po delih, manjše pa naložili v transportne vreče, ki jih je helikopter prepeljal v dolino.”
Ves trud pa je bil verjetno poplačan, ko ste
na zaključni slovesnosti na gori videli hvaležne obraze svojcev žrtev.
”Že sam pogled na razbitine ob prihodu na
goro nas je navdal z nelagodjem, a vsak dan,
ko je bilo razbitin manj, je bil bolj spodbuden.
Tudi domačini, s katerimi smo govorili, so
imeli pozitiven odnos do našega dela. Na zaključni slovesnosti pa smo res dobili dokaz hvaležnost svojcev, da je akcija dosegla svoj
namen. Mislim, da smo res opravili koristno
delo.”
Karmen Sluga

Odstranjevanje razbitin
ZGORNJESAV'C

-7

Občinske novice

Zgodovinska mejnika
Letošnje leto je za člane zgodovinsko v
dveh pogledih. 8. januarja je minilo 80 let od
ustanovitve takratne Triglavske podružnice
SPD Dovje-Mojstrana. Drugi letošnji zgodovinski mejnik se obeta še to poletje, ko naj bi
se po dolgoletnih pripravah vendarle začela
gradnja slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani. Predsednik društva in vodja projekta izgradnje Miro Eržen je zagotovo doslej
med najbolj zaslužnimi, da bo Mojstrana dobila muzej. Temelje so domačini postavili že
leta 1984, ko so odprli Triglavsko muzejsko
zbirko.
Osemdesetletni jubilej bodo zaokrožili v
okviru Aljaževih dni 30. in 31. avgusta. Zbrali se bodo na slavnostni seji, kjer bodo zaslužnim podelili priznanja, ob tej priložnosti pa
bodo izdali tudi zbornik o zgodovini društva.
Letošnje leto je za člane PD Dovje-Mojstrana delovno tudi na drugih področjih. V juniju so v Vratih organizirali 29. slikarsko kolonijo, na kateri je 22 slikarjev na platna preneslo čudovite motive alpskega sveta. Dela so
sedaj na ogled v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. V poletnih dneh skrbijo za svoji postojanki Aljažev dom in Šlajmarjevo kočo v
J. R.
Vratih.

Svetlin rešil življenje
Policist Blaž Svetlin iz Kranjske Gore, zaposlen na blejski policijski postaji, sicer tudi
vesten in izjemno sposoben kranjskogorski
gorski reševalec, je s kolegom Markom Mulejem opravljal nadzor prometa na cesti Bohinjska Bistrica-Bled. Na železniškem mostu sta
opazila poškodovan avtomobil in štiri metre
pod mostom opazila negibnega moškega, ki je
z obrazom v vodi ležal v potoku. Svetlin je
takoj stekel do poškodovanca in ga začel
oživljati, Mulej pa je poklical reševalce. 27letnika so odpeljali v jeseniško bolnišnico, čez
en dan pa so ga od tam že odpustili v domačo
oskrbo. Če mu policista ne bi pomagala, bi
najverjetneje umrl. Za požrtvovalno dejanje
je obema policistoma pohvalo izrekel direktor Policijske uprave Kranj Jože Mencin ter
zanju predlagal nagrado za izjemno delovno
uspešnost, medaljo policije za požrtvovalnost in sprejem pri generalnemu direktorju
Policije Jožetu Romšku.
K. S.

Sto let PD Kranjska Gora
Ponosni na bogato gorniško zgodovino.
Člani Planinskega društva Kranjska Gora so
osrednji del praznovanja stoletnega jubileja
združili s srečanjem gorenjskih planincev, ki je
bilo v nedeljo, 13. julija, v Malem Tamarju pod
Vršičem.
Vreme ta dan ni kazalo ravno prijaznega obraza, zato v dopoldanskih urah niso mogli izpeljati načrtovanih tur na Špik in na Mavrinc. Deževno vreme ni zadržalo najbolj vztrajnih, ki so
popoldan prišli na prizorišče srečanja. Dobrodošlico je vsem zaželela predsednica društva
Franja Krevzel. Zgodovino planinske dejavnosti v Kranjski Gori je orisal predsednik meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske France Benedik, ki je opozoril tudi na večjo skrb pri čuvanju gorske narave ob množicah
planincev. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Uroš Vidovič je ob izrečenih čestitkah
poudaril, da je Kranjska Gora zibelka slovenskega planinstva in da morajo biti na to ponosni vsi privrženci gorništva.
Kljub slabemu vremenu je prijetno izzvenel
kulturni program. Zadonele so planinsko in domoljubno obarvane pesmi mešanega pevskega

BRUNARICA
PRI INGOTU
Ines Robič s.p., Na Trati 7

4282 Gozd Martuljek
www.jasenje-priIngotu.com
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Obveščamo vas, da bomo
imeli junija do oktobra odprto
ob vikendih in praznikih, julija,
avgusta in septembra pa vsak
dan od 10. do 18. ure.

tel.: 041/749 048
031/749 048

zbora Odmev iz Kranjske Gore. Planinske in
druge prigode so v domačem narečju predstavile Marica Globočnik, ki jo vsi bolj poznajo kot
teto Pehto ter njena hčerka Jožica Globočnik in
Mira Smolej.
Že teden dni pred srečanjem so se člani društva zbrali na slavnostni seji, ki je bila na Koči
na Gozdu. Tam sta zbrane pozdravila in čestitala ob jubileju župan občine Kranjska Gora Jure
Žerjav in predsednik Planinske zveze Slovenije
Franc Ekar, ki je društvu tudi podelil priznanje
za opravljeno delo v stoletnem obdobju.
Celotno praznovanje planincev je izzvenelo v
ponosnem spominjanju na bogato gorniško
zgodovino. Leta 1908 so z Jesenic prenesli sedež takratnega planinskega društva za tedanji
celotni kranjskogorski okraj. Ustanovitelji pod
vodstvom predsednika dr. Josipa Tičarja niso
imeli lahkega dela. Predvsem so se zavzeli za
pridobivanje novega članstva, zbiranje sredstev
za gradnjo planinskih koč in privabljanja ljudi v
čudoviti gorski svet v okolici. V vseh letih delovanja so bili v društvu vzponi in padci, vedno
pa je bilo planinstvo nerazdružljivo s pripadnostjo slovenskemu narodu.
Nova predsednica društva Franja Krevzel z
velikim optimizmom zre naprej:
”Predvsem se moramo prizadevati za povečanje članstva. Sedanja številka sto je odločno
premajhna. Živimo v čudovitem gorskem svetu
in le številnejši bomo kos začrtanim ciljem. Velik poudarek bomo dali delu in vzgoji mladih.
Približati jim moramo planinske poti. Zahtevajo sicer trud in vlaganje naporov, neizmerna
sreča pa na cilju poti.
Ob jubileju so izdali zbornik društva. Predsednica Franja Krevzel je s sodelavci s kar precej truda zbrala različne podatke o delovanju
društva v stoletni zgodovini. Predstavili so tudi
vse tri postojanke Kočo na gozdu, Kočo v Krnici in Mihov dom, s katerimi danes upravlja
društvo.
J. R.

Policisti za en dan
Učenci osnovnih šol iz Kranjske Gore in Mojstrane so en dan preživeli kot policisti.
”Dober dan, gospa, dokumente prosim,” skozi
okno avtomobila pogledajo tri resne otroške glave v modrih policijskih čepicah, potem ko me je
policijski avto s prižganimi modrimi lučmi usmeril k robu ceste. ”Vse je v redu, le opozorili bi vas,
da se vam že zelo slabo vidijo številke na registrski tablici. Pa srečno vožnjo!” so še zaželeli Žan,
Matija in Erik z OŠ Mojstrana, ki so skupaj z učiteljico Mojco Krivc četrtkovo dopoldne pod mentorstvom policista Rolanda Brajiča, vodje policijskega okoliša, preživeli kot pravi policisti. Dan
pred tem so se v podobni akciji preizkusili tudi
Luka Vidic, Bor Kokalj, Andraž Markelj in Andrej Pintar z učiteljico Zdenko Oven. S policij-

skim delom so se spoznali pod vodstvom policistov Darka Kejžarja in Samirja Karahodžiča.
V akciji Otrok, policist za en dan, so se namreč
temeljito seznanili s policijskim delom. Zjutraj so
se s policijskim avtom pripeljali na policijsko postajo Kranjska Gora, kjer jih je pozdravil komandir Vinko Otovič. Po tem, ko so si ogledali postajo - pokukali so tudi v nič kaj prijetne prostore,
kjer na znižanje alkohola v krvi čakajo tisti, ki so
pregloboko pogledali v kozarec in nato nespametno sedli za volan - so se odpravili na teren.
Patrulja se je ustavila pred starim hotelom
Špik v Martuljku. Zaščitna oprema, radar, loparček za ustavljanje in usmerjanje voznikov in

prava akcija se je začela. Malce začudeni a pripravljeni na sodelovanje so vozniki fantom pokazali dokumente, obvezno opremo in vsi tudi
pristali na test alkoholiziranosti. Pil ni nihče,
so z olajšanjem ugotovili fantje, prav tako na
tistem ostrem ovinku pri mostu nihče ni vozil
prehitro.
”Takšno akcijo smo z osnovnošolci pripravili prvič,” je povedal Roland Brajič, ”sicer pa s
šolami redno in izjemno dobro sodelujemo.
Zadovoljni smo, da smo jim lahko tako od blizu predstavili naše delo, pa tudi fantje so navdušeni.”
M. A.

www.gorenjskiglas.si

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Oratorij pod geslom Odpri oči
Julija so se otroci v Kranjski Gori znova zbrali na oratoriju. Letos je potekal pod geslom Odpri oči.
V Kranjski Gori oratorij organizirajo že od leta 1996, vsakič pa se ga
udeleži od štirideset do petdeset otrok. Oratorij je, kot pojasnjuje kranjskogorski župnik Marko Benedik, Don Boscova ustanova. Ustanovitelj
salezijancev Don Bocso se je namreč ogromno posvečal mladini ter je
dobro vedel, kaj imajo mladi radi. In zato ima oratorij štiri temelje:
druženje, pogovor, igro in molitev. Molitev je Don Bosco zanimivo dal
na zadnje mesto, saj je želel poudariti, da je druženje tisto, kar mladino
povezuje, molitev pa mora biti vrh vsega.
Vsak oratorij ima rdečo nit, tematiko, ki zbrane nagovarja ves teden.
Letos je to sv. Pavel, saj mineva 2000 let od njegovega rojstva, cerkev
pa letos obhaja tudi Pavlovo leto. Motiv tedna je bil ”Odpri oči”, kar so
otroci in animatorji imeli napisano tudi na modrih in rdečih majicah. To
jih je ves teden nagovarjalo, da nimajo le telesnih oči, ampak še mnogo
drugih, in da se morajo naučiti videti sočloveka, njegove potrebe in
značaj. Oči so pohvalno znali odpreti tudi domačini, ki so otroke enkrat
na kosilo povabili v gostilno Pri Martinu, drugič pa v picerijo Kotnik.
Teden jim je res hitro minil. Animatorji, pod budnim vodstvom
marljive Špele Kerštajn, so otrokom pričarali marsikatero zanimivo
izkušnjo, ki je ne bodo pozabili. Dan so začeli z dvigom zastave, himno in molitvijo, nato pa so ustvarjali na kuharskih, likovnih, gledaliških

itn. delavnicah. Odpravili so se tudi na izlet v Jasenje. Petek je bil rezerviran za družinsko srečanje - piknik s starši, v nedeljo pa so oratorij
končali s sveto mašo, razstavo del, ki so jih ustvarili in s prireditvijo za
starše na trgu pred cerkvijo.
Karmen Sluga

Noč v vrtcu
Otroci skupine Čebele iz vrtca v Kranjski Gori so konec šolskega leta eno noč prespali v vrtcu.
Kranjska Gora - Na to dogodivščino smo se pripravljali že dopoldne,
ko smo si spekli kruh za večerjo. Nato smo se ob petih popoldan zbrali
v vrtcu. Pregledali smo vso prtljago: pižame, igrače in vse ostale potrebščine. Popoldne do večerje je minilo ob igri, telovadbi in risanju.
Kmalu je bil čas za večerjo. Skuhali smo si čaj, narezali sveže pečen
kruh, ga namazali z marmelado in pojedina se je začela. Mislim, da še
nismo jedli boljšega kruha. Po večerji smo se odpravili na sprehod.
Obiskali smo pevce pevskega zbora, skupaj smo zapeli in se poveselili.
V temni noči smo se sprehodili skozi Kranjsko Goro. V vrtcu smo se
preoblekli v pižame in pripravili pravo modno revijo v soju sveč. Na plesu s svetilkami smo vztrajali kar pozno v noč. Po obveznem umivanju
zob in pravljici so se zadnje očke zaprle ob enajsti uri.
Otroci so spali kot polhki in so se zjutraj zbudili naspani in razigrani.
Zajtrkovali smo kar v pižamah, šele nato smo se preoblekli in uredili, saj
se nam je že mudilo v fitnes. Tam vsak petek pridno telovadimo in
krepimo mišice. Za nekatere bolj, za druge manj naporna dogodivščina
se je zaključila s kosilom in počitkom. Domov smo vsi odšli bogatejši
za še eno prijetno izkušnjo.
Vesna Kerštajn in Suzana Gregori

Nova brunarica na Vitrancu
Na vrhu Vitranca pod sedežnico Vitranc 2
so postavili lično brunarico z gostinsko
ponudbo, ki vsem obiskovalcem Vitranca in
Cipernika omogoča kratek postanek in
okrepčilo, ter enega najlepših panoramskih
pogledov na Julijske Alpe v tem delu
Evrope. Odprta je ob lepem vremenu vsak
dan med deveto zjutraj in četrto popoldan.
M. A.

www.gorenjskiglas.si
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Kaj veš o prometu
Sredi maja je bilo v Kranjski Gori za učence
od 5. do 9. razreda osnovnih šol občin Kranjska
Gora, Jesenice in Žirovnica regijsko tekmovanje
”Kaj veš o prometu”.
”Ta dan je bil zaključek enomesečnih priprav na izvedbo tega zahtevnega projekta, ki je potekal v organizaciji Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora v sodelovanju Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Da je bilo tekmovanje teoretično in praktično izvedeno brez napak, pričajo tudi odlični rezultati
mladih tekmovalcev, ki so tekmovali v mlajši in starejši kategoriji. Zavidljivo znanje, ki so ga pridobivali pod budnim očesom mentoric
prometne vzgoje v obeh osnovnih šolah, tudi članic SPV CP občine
Kranjska Gora Zdenke OVEN in Vesne JUS, rezultati povedo vse,” je
zadovoljen Roland Brajič, Predsednik Sveta za preventivo in varstvo v
cestnem prometu občine Kranjska Gora. V mlajši skupini je 1. mesto
dosegel Tomaž Ržen iz OŠ 16. decembra Mojstrana, v starejši pa Luka
Vidic iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Pri mlajših tekmovalcih je
ekipno zmagala ekipa iz Mojstrane, druga pa je bila ekipa iz Kranjske
Gore.
Luka Vidic se je pod vodstvom mentorice prometne vzgoje Zdenke
Oven Rolanda Brajiča udeležil tudi državnega tekmovanja v Novem
mestu, kjer je dosegel odlično 5. mesto in za vodilnim zaostal slabih 25
točk. ”To je - za boljšo predstavo - ena samcata podrta deščica na spretnostnem poligonu. Luku čestitam za izjemen dosežek na državnem
nivoju v znanju cestnega prometa in hkrati želim, da bi s tako vnemo
pri učenju prometne vzgoje v obeh osnovnih šolah nadaljevali,” je izjemen dosežek pokomentiral Brajič. ”Za prihodnost mladih poznavalcev
cestnoprometnih predpisov se nam ne bo potrebno bati. Pa naj tokrat
velja, da so mladi vzor starejšim.”
M. A.

Počitniške prireditve v knjižnicah
KNJIŽNICA KRANJSKA GORA
28. julij - 1. avgust 2008 od 13.00 do 14.30
Računalnik za vsak dan.
Učili se bomo uporabljati računalniške programe, kot so Word, Excel,
Power point.
11. - 14. avgust 2008 od 13.00 do 14.30
Tvoja revija. Izdelali bomo revijo o temah, ki otroke zanimajo.
25. - 29. avgust 2008 od 13.00 do 14.30
Popestrite svojo sobo. S pomočjo mozaika bomo izdelali okvir za
sliko ali ogledalo.
KNJIŽNICA RATEČE
25. - 29. avgust 2008 od 11.00 do 12.30
Popestrite svojo sobo. S pomočjo mozaika bomo izdelali okvir za
sliko ali ogledalo.
KNJIŽNICA DOVJE-MOJSTRANA
28. julij - 1. avgust 2008 od 11.00 do 12.30
Računalnik za vsak dan. Učili se bomo uporabljati računalniške programe, kot so Word, Excel, Power point.
18. - 22. avgust 2008 od 11.00 do 12.30
Popestrite svojo sobo. S pomočjo mozaika bomo izdelali okvir za
sliko ali ogledalo.
KNJIŽNICA GOZD MARTULJEK
28. julij - 1. avgust 2008 od 13.00 do 14.30
Računalnik za vsak dan. Učili se bomo uporabljati računalniške programe, kot so Word, Excel, Power point.
18. - 22. avgust 2008 od 13.00 do 14.30
Popestrite svojo sobo. S pomočjo mozaika bomo izdelali okvir za
sliko ali ogledalo.

Novo ulično pohištvo
Ne, to niso omare in police, gre za čisto nove koše za smeti in klopi,
ki so jih že začeli postavljati najprej v Kranjski Gori, že kmalu pa jih
bodo tudi v drugih krajih po občini. Na pobudo podžupana Blaža Knifica, ki je opozoril na dotrajanost ulične opreme, jih je zdelal domačin, kranjskogorski obrtnik Andrej Bizjak. Posebnost košev je, da so
vsi kovinski deli izdelani iz nerjavečega jekla, na njih so nameščeni
posebni pepelniki ter tulci z vrečkami za pasje iztrebke.
M. A.
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Kako zdrava je voda
Sava Dolinka, učinek čistilne naprave Tabre in vpliv iztočnih čiščenih vod na Savo Dolinko.
Kako zdrava je voda, je vprašanje, ki bo pustila le malo ravnodušnih bralcev. Njeno sporočilo, zamotano v biološko znanost, nam odpira vrata v svet vedenja, da lahko z danes znanim biološkim opazovanjem poškodb v celicah
navadne čebule že gledamo v prihodnost, ki
nam jo v odvisnosti od okolja določa kakovost
vode. Članek je namenjen ozaveščanju in ponuja napotke, kako naj opazujemo in ocenjujemo kakovost najbolj dragocene snovi na Zemlji, saj njeno življenjsko silo ponekod vse bolj
razdirajo kemični kakor tudi drugi vplivi.

Kemizacija okolja

Allium test
Allium test je test za ugotavljanje splošne
strupenosti in ravni genotoksičnosti v vodnih,
kopenskih in zračnih ekosistemih, kjer dokazujemo potencialne genotoksične snovi in celokupen učinek onesnaževanja in medsebojno
delovanje med testno rastlino (Allim cepa L)
in potencialnimi genotoksiki. Test razkriva celosten vpliv na rast in razvoj živih celic ali

organizmov ter zaznava prisotnost škodljivih
snovi v koncentracijah, ki so bistveno nižje od
mejnih sposobnosti analitskih metod. Od toksičnih in genotoksičnih snovi, ki se lahko znajdejo na primer v pitni vodi, jih z običajnimi
fizikalno-kemijskimi analizami nadzorujemo
le slabih 10 odstotkov.
Z Allium testom dobimo dve vrsti podatkov:
Splošna strupenost podaja dolžino korenin
testnih rastlin mlade čebule (Allium cepa L.).
Daljše kot so korenine, manjša je splošna strupenost in krajše kot so korenine testnih rastlin
večja je splošna strupenost. Raven genotoksičnosti pa podaja poškodbe kromosomov v celicah koreninskih vršičkov testnih rastlin mlade
čebule (Allium cepa L.); je odstotkovno razmerje med vsemi metafaznimi celicami in s
celicami s poškodbami kromosomov. Navadna
čebula ima 16 kromosomov in so zelo primerni za identifikacijo kromosomskih poškodb.
Rezultati se podajajo v odstotnih točkah (odst.
t.).
Ugotovitev, da test ALLIUM sploh deluje pa
zagotavljata dve kontroli. Negativna kontrola
pokaže kolikšna je stopnja strupenosti v ne
kontaminiranem vzorcu in hkrati kontrola, da
test sploh deluje. Pozitivna kontrola pa se
uporablja z znano strupeno kemično snovjo, ki

Rosje - oblikovanje, Mateja Zagoršek s.p., Rateče 94, Rateče - Planica

V okolju, zlasti pa v vodah, se akumulirajo
številne genotoksične (gr. genos rod; lat. toxicus gr. toxicon strup - učinek strupa na dedne
zasnove organizma), in/ali kancerogene (gr.
karkinos rak - povzročajoč raka) snovi. Povzroča jih industrija z nekontroliranimi izpusti v
okolje, nadalje intenzivno kmetijstvo, promet
in tudi turizem. Te snovi delujejo v koncentracijah, ki so pod detekcijo analitskih kemijskih
metod na organizem mutageno, (lat. mutatio
spremeniti se - dedna sprememba v genih) in
povzročajo različno stopnjo okvar in poškodb
dednega materiala, torej kromosomov (gr.

chroma, chromatos barva; gr. soma, somatos
telo). Kromosom je sestavina celičnega jedra,
ki se obarva in tako postane viden.
Kemična preiskovanja vode ne morejo dati
zanesljivega odgovora na vprašanje, kako
zdrava je voda; vse težje in dražje je v njej najti na tisoče spojin in ocenjevati njihov posamični in med seboj delujoči vpliv na življenje.
Razvoj in rast korenin čebule se ne meni za nobena bolj ali manj stroga družbena določila kakovosti vode. Njena rast kar naravnost pokaže,
v kako za življenje primerni vodi zraste. Pogled na celico, še bolj na pregledovanje kromosomov v njej, pa daje že zelo natančno sliko o kakovosti vode oziroma kar odgovor na
vprašanje, kako zdrava je voda ali kako zdravo
je okolje.

*Pri sklenitvi ali podaljšanju ustreznega naročniškega razmerja z Mobitel d.d.
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v večji meri povzroča stopnjo strupenosti, ter
pokaže odzivnost testa. Povedano še drugače:
čim so rezultati preiskanih vzorcev bliže pozitivni kontroli slabša je kakovost vzorca, oziroma čim bolj se približajo negativni kontroli
boljša je kakovost preiskanega vzorca.

Rezultati raziskav
Vzorčenje je potekalo v aprilu, po smučarski
sezoni. Od leta 2004 je raziskava razširjena na
čiščeno iztočno vodo ČN Tabre in 2005 še na
dotočno odpadno nečiščeno komunalno vodo
ČN Tabre s skupno osmimi vzorčnimi mesti.

Obdobje do leta 2003
Najnižjo raven genotoksičnosti dosega izvir
Nadiže s povečano ravnjo genotoksičnosti v izviru Zelenci; Savo Dolinko pred sotočjem Pišnice
in po sotočju Bistrice v kraju Dovje. Vsi vzorci
vod so statistično značilno manj kakovostni od
Izvira Nadiže. Sava Dolinka pred sotočjem Pišnice in po sotočju kakovostno ni značilna.

Leto 2004 in 2005
V primerjavi z rezultati iz leta 2003 se je kakovost reke Save Dolinke v letu 2004 bistveno
izboljšala kar sovpada z zagonom ČN Tabre. To
se pokaže v rezultatu, kjer se reki Savi Dolinki
na lokaciji 80 m dolvodno pred in 80 m od ČN
kakovost ne razlikujeta. Iztok čiščenih vod iz
ČN Tabre nima posledičnega vpliva na kakovost reke Save Dolinke in ne poslabšuje kakovo-

sti Reke Save Dolinke. Najvišja stopnja splošne
strupenosti in ravni genotoksičnosti je v Zelencih, kar ne izključuje trenutnega posledičnega
vpliva prireditev smučarskih poletov v Planici,
leta 2005. Čiščena voda iz ČN Tabre ni slabše
kakovosti od reke Save Dolinke na tem območju in ne poslabša kakovosti Reke Save Dolinke.
Delovanje ČN Tabre je zelo učinkovito.

Leto 2006 in 2007
Iz rezultatov je razvidno učinkovito delovanje čistilne naprave, saj se raven genotoksičnosti v surovi neprečiščeni vodi iz 46 odst. t. zniža na 8,5 odst. t., v letu 2006 in leta 2007 iz 29
odst. t. na 6 odst t., ter da iztok čiščenih voda
ne kaže negativnega strupenostnega in genotoksičnega vpliva na vodotok Save Dolinke,
saj je raven genotoksičnosti pred iztokom 6
odst t., iztok ima tudi 6 odst. t. in lokacija za
iztokom le 5,5 odst. t. Velika je tudi sprememba izboljšanja kakovosti vode v Zelencih pred
in v letu 2007.

snaženega snega in verjetno tudi zunaj-mejno
onesnaževanje, ki ga prinašajo vremenske
fronte. Razlika v kakovosti reke Save Dolinke
med letoma 2007 in 2008 je neznačilna, sploh
če še dodamo učinkovito delovanje ČN Tabre.

Zaključek
Iz rezultatov študije lahko zaključimo, da sanacijski programi dobro delujejo, sploh če želimo držati tako visoko kakovost reke Save Dolinke na mejnem mestu s sosednjo občino Jesenice in tako odgovorno skrbeti za naše okolje.
Peter Firbas, univ. dipl. biol.,
zasebni raziskovalec

AS SUHA MONTAŽA

Leto 2008
Vzorčenje je potekalo bolj zgodaj (marec), tri
dni po Svetovnem pokalu v smučarskih poletih
v Planici (vedeti moramo da vsak obiskovalec
prireditve odloži dnevno 1 mg nitratov), kar se
nedvomno pokaže v Zelencih, ali vsaj do sotočja Save Dolinke s Pišnico. Dolvodno pa je
potrebno iskati vzroke drugje. Ni izključena še
ne končana smučarska sezona, morebitna kemična preparacija proge za Svetovni pokal Vitranc, povečani promet, taljenje deloma one-

Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896
■ mansarde ■ predelne stene
■ spuščeni stropi ■ stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

FINSTRAL
Zasteklitve in drsne stene
FINSTRAL-ovi elementi so izdelani po naročilu: dimenzije, uporabnost ter funkcionalnost, kar lahko zadovolji vse zahteve in želje posameznega kupca. Vsaka posamezna
želja je pregledana v skladu s posameznim
projektom. Okna morajo zagotoviti določene zahteve, kot so visoka vrednost zvočne
izolacije pri objektih ob močno prometnih
cestah ali visoka vrednost toplotne izolacije pri objektih, obrnjenih na sever, in podobno. Pritlična stanovanja in lokali morajo
imeti boljšo protivlomno zaščito ali pa se
pojavi potreba po vgradnji komarnika v kuhinji. Vse to so zahteve in značilnosti, ki ločijo okna Finstral od drugih. Med njih spadajo tudi visokokakovostni materiali, površine, barve in izredno natančno izdelani detajli.
Finstral ponuja široko ponudbo konstrukcijskih izvedb za velike zasteklitve in steklene konstrukcije oziroma fasade in sicer iz
PVC-ja in kombinacije PVC/aluminj. Vgrajene jeklene ojačitve, nosilne prečke in spojni elementi zagotavljajo visoko stabilnost
elementov. PVC profili z oblogo iz aluminija
in žaluzije, vgrajene med stekla, zagotavljajo zaščito pred soncem, neželenimi pogledi
in preprečujejo nabiranje prahu in poškodo-

vanje vgrajenih zatemnilnih sistemov. Obloga iz aluminija iz zunanje strani dopušča
igrive barvne kombinacije, ki jih je možno
prilagoditi vsakemu posameznemu stilu
objekta.
Ponudba Finstrala obsega tudi zimske vrtove in nadstreške: lahko gre za zamenjavo
starega zimskega vrta, postavitev novega,
pokritje bazena, zimski vrt ustvari posebno
vzdušje ter obogati kakovost življenja. Zimski vrt se lahko prilagodi vsakemu stilu objekta in obstoječe konstrukcije in tako
omogoči, da svetloba in narava postaneta
del vsakdanjika, še posebej, če so vanj
vključene drsne stene širokih dimenzij.
Nadstreški lahko služijo za pokritja teras in
vhodov v objekte ter prav tako samemu
objektu dodajo poseben videz in tako predstavljajo dodatek k arhitekturni zasnovi objekta. Inovativna tehnologija in s tem zadovoljni kupci po celotni Evropi so naše največje reference.
Za več pojasnil o proizvodih podjetja Finstral vam je na voljo njihov predstavnik partner na vašem območju, ki vam bo z veseljem izdelal ponudbo in prikazal tudi vse
še neomenjene prednosti Finstralovih proizvodov.

NOV PROSTOR ZA VAŠE IDEJE.

ZIMSKI VRT ZA BOLJŠO KAKOVOST BIVANJA.
- sistemi prilagodljivi obstoječi izvedbi objekta
- odpiranja širokih dimenzij
- visoka vrednost toplotne izolacije
- preprosto vzdrževanje

Pooblaščeni prodajalec FINSTRAL

WWW.FINSTRAL.COM

PA & CO d.o.o.
Spodnji Plavž 14 H, 4270 Jesenice, Tel. 04 586 1680
Fax: 04 583 5720, pa-co@s5.net
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Urška Rabič:
”Ostajam v smučarskem športu!”
”Spoznala sem, da s takšnim načinom treninga nimam rezultatov, ki so primerni mojim letom
oziroma jih dosegajo druge tekmovalke.”
Tako pravi 23-letna alpska smučarka Urška
Rabič iz Mojstrane, nekdanja državna reprezentantka, članica ASK Kranjska Gora, ki je
zaključila tekmovalno kariero.
”Uvrščala sem se okoli 30. mesta v svetovnem pokalu in upala, da bom napredovala.
Cilj je bil višji, vedno med petnajst najboljših.
Ker se to ni zgodilo, je vodstvo reprezentance
odločilo, da ne bom več članica prve vrste. Nekako so mi s tem pomagali tudi pri odločitvi,
da se umaknem.”
Vrhunski šport zahteva veliko?
”Smučanje ti postane način vsakdanjega življenja. Podrediti se mu moraš v celoti, če hočeš
doseči cilje, ki si jih zastaviš. Enostavno nikoli ni časa za kaj drugega”.
V svoji kar dolgi smučarski karieri je poleg
zmag in dobrih uvrstitev v mlajših selekcijah
dosegla nekaj opaznih rezultatov tudi kot članica reprezentance v evropskem in svetovnem
merilu. Desetkrat je osvojila točke v svetovnem pokalu. Najvišje je posegla v pretekli sezoni, ko je v super kombinaciji v Trbižu zasedla 12. mesto. Bila je udeleženka olimpijskih
iger v Torinu, kjer je v superveleslalomu zasedla 18. mesto. Nastopila je na dveh svetovnih
prvenstvih v Santa Catarini in Aareju.
Spominov na bele strmine ostaja zvrhan
koš ...

”Vsake tekme, ki jo dobro odpelješ, se rad spominjaš. Še najlepše so tiste iz mladosti. Zagotovo
so name naredile največji vtis olimpijske igre v
Torinu. Bil je sproščen nastop brez bremena, da
si favorit in moraš doseči dober rezultat. S svojo
uvrstitvijo sem bila zadovoljna. Pa tudi najboljša
uvrstitev v svetovnem pokalu v Trbižu mi bo
ostala v spominu. Posebej zato, ker je tekmo
spremljal oče in sva se potem skupaj veselila.”
Največja hitrost, ki si jo dosegla kot tekmovalka hitrih disciplin?
”Tega se zelo dobro spomnim. Bilo je na tekmi
svetovnega pokala januarja leta 2005. Takrat sem
dosegla 139 kilometrov na uro. Le Janica Kostelić je bila takrat hitrejša za en kilometer. Strah?
Zagotovo je prisoten. Vsaka, ki trdi nasprotno,
ve, da to ni res. Je pa veliko lažje, če imaš dobro
pripravljene treninge.”
Precej si navezana na mamo in očeta?
”Res sem malo družinski tip. Vedno sem se s
tekem rada vračala takoj domov. Starša sta me
razvajala tudi z najljubšo hrano. Vedno, ko sem
se vrnila, je bila na mizi rižota.”
Cilji v prihodnosti?
”Sedaj predvsem rada počnem tisto, kar med
smučanjem nisem mogla. Zjutraj rada več spim,
začela sem se potapljati, veliko sem s prijatelji.
Želim se posvetiti študiju in si potem čez leta
ustvariti miren dom.”

Andrejčkov tek
na Vršič

Vaški dan na Tromeji

Turistično društvo Kranjska Gora je na
praznik, 25. junija, priredilo Andrejčkov tek
na Vršič, ki se ga je udeležilo približno 70
tekačev in tekačic. V svojih kategorijah so
bili najboljši Simon Spruk, Klemen Triler,
Igor Šalamun, Janez Udovič, Franc Hribernik, Vesna Ražman, Joži Češnovar, Jadranka Leskovšek in Silva Hočevar Trontelj. V
kategoriji policistov je na Vršič najhitreje
pritekel Janez Zajec.
K. S.

K&D, d.o.o., C. MARŠALA TITA 22/a, JESENICE

14 - ZGORNJESAV'C

Rateče - TD Rateče - Planica na Veliki Šmaren, v petek, 15. avgusta, prireja tradicionalno
etnološko prireditev Vaški dan v Ratečah. Na
prireditvi bodo prikazani stari kmečki običaji,
tradicionalne rateške jedi in narodne noše, nekatere stare tudi več kot sto let. Za veselo vzdušje
na prireditvi bo skrbel ansambel Ajda. V nedeljo, 14. septembra, pa bo na Tromeji nad Ratečami že 29. Srečanje na Tromeji. Takrat bo za veselo vzdušje poskrbel Zahod band.
M. A.

Prvi slovenski
Speedminton Open
V soboto, 19. julija, je v Kranjski Gori potekal
prvi turnir v speedbadmintonu v Sloveniji, ki ga
je organiziralo Športno društvo Speed iz Trbovelj. Sodelovalo je 19 tekmovalcev iz štirih držav, in sicer Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Avstrije. Konkurenca je bila izredna, saj so vsi igralci prikazali vrhunsko igro. Do četrtfinala je
tekmovanje potekalo po skupinah (po sistemu
vsak z vsakim), do finala pa po sistemu izpadanja. V četrtfinalu se je pomerilo pet igralcev iz
Slovenije ter po en igralec iz ostalih držav. Zelo
napeti sta bili igri polfinala ter finale. V polfinalnih igrah sta se pomerila Miroslav Stojanovič

Boš smučanju pomahala v slovo?
”Še zdaleč ne. Kot smučarka demonstratorka
bom s svojimi izkušnjami pomagali mladim, ki se
začenjajo resneje ukvarjati s smučanjem.” J. R.
iz Srbije in Dejan Mikuš iz Slovenije ter Damir
Ilič iz Hrvaške in Marcus Hellauer iz Avstrije. V
finale pa sta se uvrstila Miroslav Stojanovič ter
Marcus Hellauer, kjer je po napeti igri zmagal
slednji. Najboljši Slovenec je bil Dejan Mikuš,
A. N.
ki si je prisvojil četrto mesto.

Floorball za vse generacije
Športno društvo Zelenci Kranjska Gora, sekcija Floorball, bo v sezoni prihajajoči sezoni nastopalo v 1. slovenski ligi državnega prvenstva
Slovenije v floorballu za člane. Članska ekipa
bo trenirala ob četrtkih, zvečer v dvorani OŠ 16.
decembra Mojstrana, domače tekme pa bo igrala v dvorani Vitranc v Kranjski Gori.
”Zaradi popularizacije floorballa - hokeja v
dvorani, na območju Zgornjesavske doline, smo
se odločili, da vadbo floorballa ponudimo tudi
svojim naslednikom v različnih starostnih skupinah, k vabi pa vabimo mlade od 3 do 18 let,”
je povedal Roland Brajič. ”Vadba bo potekala
pod vodstvom profesorja športne vzgoje Damirja Bakoniča, pomoč pa mu bodo nudili državni
reprezentantje članske ekipe ŠD Zelenci. Vadba
se bo začela v dvorani Osnovne šole 16. decembra Mojstrana sredi septembra, več informacij o
društvu pa je na voljo na spletni strani www.zelenci.jesenice.net,” je še povedal Brajič. M. A.

Šport

Avgusta desetka, septembra juriš
Turistično društvo Kranjska Gora bo tudi letos organiziralo Kranjskogorsko desetko in tokrat jubilejni,
30. Juriš na Vršič. O pripravah na tekmovanji smo se pogovarjali s predsednikom društva Samom Židanom.
Pred vami je letos organizacija še dveh velikih športnih prireditev. Najprej 15. avgusta Kranjskogorska desetka.
”Tako je. 15. avgust se bliža in z njim Kranjskogorska desetka oz. dan, ko v popoldanskih
urah kolesarsko stezo med Kranjsko Goro in
Ratečani zasedejo tekači in tekmovalci na rolerjih. Ker je prireditev odlična priložnost za
promocijo novih športnih disciplin, bomo tako
kot pred dvema letoma, ko smo k tekmovanju
prvič povabili tekmovalce na rolerjih, letos poizkusili z novo športno disciplino, ki se imenuje ˝Skike˝ in je močno podobna teku na smučeh oz. na rolkah. Vse radovedneže, predvsem
pa tekmovalce, vabimo v petek, 15. avgusta, v
Kranjsko Goro, da se pomerijo v omenjenih
disciplinah. Štart bo ob 18. uri, prijave pa
bomo zbirali le na dan tekmovanja, dve uri
pred štartom pri TIC-u v Kranjski Gori. Upamo, da bo udeležba tekačev tudi letos dobra, in
da nam bo vreme tako kot lani naklonjeno.”
Odkod ponavadi pridejo tekmovalci?
”Iz leta v leto je vedno bolj zastopana vsa
Slovenija, seveda pa smo zelo veseli, ko med
prijavljenimi najdemo kakega turista, ki biva v
Zgornjesavski dolini in želi sodelovati. Očitno
je, da vse več ljudi teče ali se ukvarja z rekreativnimi športi, hkrati pa dobra udeležba kaže
tudi na to, da ljudje radi prihajajo na tovrstne

prireditve, saj so za ˝športne muke˝ tudi nagrajeni in imajo navsezadnje priložnost pokazati
lastno tekmovalnost.”
Prvo soboto v septembru pa boste organizirali še Juriš na Vršič. Tokrat bo jubilejni,
trideseti.
”Tudi priprave na letošnji 30. Juriš so že v
polnem teku. Kolesarji se bodo vnovič povzpeli na 1611 metrov visok prelaz in tako pokazali,
za kaj so vso sezono pridno nabirali kilometre.
Štart Juriša bo tudi letos na začetku kolesarske
steze pri ˝Oštariji˝ v Kranjski Gori, prijave pa
bomo sprejemali že ves avgust ter seveda tudi
na dan prireditve, v soboto, 6. septembra. Podrobnosti o tekmovanju in prijavnice, tokrat
elektronske, bodo objavljene na spletni strani
www.kranjska-gora.si, seveda pa vsi upamo, da
nam bo tudi letos uspelo preseči magično mejo
1000 kolesarjev, kar bi samo potrdilo uveljavljenost te množične športno-rekreativne prireditve. Vreme je pa tudi že naročeno.”
Verjetno pa ob 30-letnici Juriša ne pripravljate le športne preizkušnje, ampak
tudi kakšno zabavo po njej?
”Seveda. Tak jubilej je treba obeležiti. Na
razglasitvi se bodo kolesarji zbrali v šotoru
Arena, kjer bo poskrbljeno za živo glasbo. Veliko pa nam pri organizaciji pomaga tudi zvesti spremljevalec Juriša, Tone Fornezzi Tof, ki

Samo Židan
pripravlja nekaj presenečenj. Navsezadnje moram omeniti, da je že nekaj let pestro dogajanje tudi dan pred in dan po Jurišu. V sklopu
˝Kolesarskih dnevov˝ si skupaj z LTO Kranjska Gora in Bike Parkom v Zgornjesavsko dolino prizadevamo privabiti različne profile kolesarjev. Tako bo že dan pred Jurišem ˝Kolesarska Lumpijada˝, namenjena predvsem najmlajšim, v nedeljo, dan po Jurišu, pa je znova
na vrsti spust oz. ”downhill” v Bike Parku.
Skratka, prvi vikend v septembru bo zanimivo,
zato že zdaj vabim vse športa in zabave željne,
da se nam pridružijo.” Karmen Sluga

Kolesarski izlet od Mojstrane
do Kranjske Gore
Mojstrana - Ker je kolesarjenje lahko tudi čas za druženje, so se
člani Socialnih demokratov Kranjska Gora skupaj s Turističnim društvom Dovje -Mojstrana odločili, da organizirajo kolesarski izlet in s
tem pripomorejo k promoviranju kolesarske steze. Konec julija letos
je bil to že tretji kolesarski izlet. Začeli so ga pri tovarni DOORS v
Mojstrani, zaključili pa na letni plaži v Kranjski Gori. V nasprotju s
prvima dvema izletoma je bilo kolesarjem vreme tokrat naklonjeno,
zato se ga je udeležilo kar 45 ljubiteljev kolesarjenja, tudi iz drugih
gorenjskih občin. Prav vsi so se strinjali, da bi bilo dobro, če bi se v
čim krajšem času uredila še kolesarska steza od Mojstrane do Jesenic, saj je kolesarjev v Dolini iz leta v leto več. M. A.
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Evropa poje po slovensko
Tudi kranjskogorski pevci in pevke so letos na Taboru pevskih zborov v Stični
počastili predsedovanje Evropski uniji.

Že lani so organizatorji v Stični k sodelovanju povabili zbore, ki imajo stike s pevci iz
tujine, kar Kranjskogorcem, ki so tako blizu
Avstriji in Italiji, ni predstavljalo preglavic.
Zato so se brez oklevanja odločili, da se srečanja udeležijo tudi letos.
Kot pravi vodja Mešanega pevskega zbora
Mija Burkeljc, njihov zbor že nekaj let prijateljsko sodeluje s pevci Mešanega pevskega
zbora Kellerberg iz Wiesensteina iz Avstrije.
Prvič so se z njimi srečali pred petimi leti v Trbižu, kjer je bil dobrodelni koncert za šolo v
Gvatemali. Naslednje leto so Avstrijci praznovali 40-letnico obstoja in Kranjskogorci so bili
na njihovem slavnostnem koncertu edini gostje. Tako se je stkalo iskreno prijateljstvo in tudi
Avstrijci so začeli zahajati na koncerte v
Kranjsko Goro. Gostili so jih na Škerlovih dnevih in božičnem koncertu.
Že na predvečer letošnjega srečanja v Stični
so imeli člani kranjskogorskega zbora pred
cerkvijo letni koncert, na katerem so nastopili tudi njihovi avstrijski prijatelji. To je bilo
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tudi nekakšno ogrevanje za nedeljski nastop v
čast Evropi. Mija Burkeljc pravi, da so se na
pot odpravili zgodaj, ”saj so imeli vsi zbori v
Stični ob 9. uri že generalko, ob 12. uri je bil
slavnostni sprevod skozi Šentvid, ob 13. uri
pa je bilo na prireditvenem prostoru že približno pet tisoč pevcev, pripravljenih, da s
slovensko pesmijo počastijo predsedovanje
Evropski uniji.” Tudi tujci so se namreč naučili štiri pesmi v slovenskem jeziku. Prireditve so se udeležili pevci iz Bolgarije, Romunije, Italije, Portugalske, Nizozemske, Poljske, Češke, Nemčije, Litve, Estonije, Madžarske, Avstrije in kot posebni gostje še pevci iz
Argentine.
Zvečer so se pevci domov vrnili utrujeni,
predvsem zaradi neznosne vročine. Za nameček pa je bilo zaželeno, da nastopajo v narodnih nošah, zaradi česar so vročino in soparo še
težje prenašali. A kljub visokim temperaturam
in utrujenosti so zadovoljni in ponosni, da so
bili del velikega evropskega zbora.
Karmen Sluga

Počitniške aktivnosti
Kranjska Gora - Društvo prijateljev
mladine Kranjska Gora v ponedeljek, 4. avgusta, za predšolske in osnovnošolske otroke med 10. in 16. uro organizira izlet v Tamar. Zbor pohodnikov je v Planici, za dodatne informacije pa lahko pokličete Sašo
Blažič po telefon 040/352 113. Društvo
Center za pomoč mladim pri PD Gozd
Martuljek pripravlja na jasi za ”Vamicem”
v soboto, 30. avgusta, za otroke stare od 5
do 10 let deloigro Igrajmo se v Rutah. Več
informacij: Janez Arh, tel.: 01/438 22 10 in
01/438 22 14. Gorski vodnik Klemen Gričar pa mlade v času šolskih počitnic vsako
sredo med 17. in 19. uro vabi na plezanje
na umetni steni v Gozdu Martuljku. M. A.

”Trg na Gorici”
V zadnji številki Zgornjesavca beremo,
da bodo prireditve na ”Trgu pred cerkvijo”, nato pa med počitniškimi aktivnostmi
za mlade, da bodo na ”Trgu na Gorici”.
Narečno je ”Gorica” ograjen prostor okrog
kmečke hiše in gospodarskega poslopja.
”Vaška Gorica” pa je osrednji prostor na
vasi, kjer se dogajajo vse pomembne stvari. Včasih je v Kranjski Gori ob nedeljah
po maši občinski sluga stopil na cerkveno
obzidje in seznanil vaščane z najnovejšimi
novicami. V Podkorenu vam bo vsak Korenc (domačin) povedal, da je ”na Gorici”
prostor pod vaško lipo. Prav tako v Ratečah vsi vedo, da je ”na Gorici” osrednji
prostor sredi vasi, kjer so ob Vaškem dnevu prireditve. Prav bi bilo, da se tudi v
Kranjski Gori poenotimo in prostor sredi
vasi poimenujemo ”Na Gorici” tako, kot so
ga imenovali naši predniki. Franc Žerjav

Prireditve

Program prireditev
Julij
Sobota, 26. julija 2008
70-LETNICA PGD GOZD MARTULJEK
16.00 - Parada
17.00 - Pozdravni govori
18.00 - Ansambel Gorenjski kvintet
Informacije: PGD Gozd Martuljek
Kdaj: 18.00
Kje: Pri gasilskem domu, Gozd Martuljek
Sobota, 26. julija 2008
SPOMINSKA SLOVESNOST OB RUSKI KAPELI
18.30 Nastop pevskih zborov, trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
19.00 Spominska maša, Kranjska Gora
20.30 Koncert komornega zbora katedrale Smolny iz St. Petersburga,
dvorana Vitranc, Kranjska Gora
Vstopnice za koncert je mogoče kupiti na: TIC Kranjska Gora,
hotel Kompas, hotel Lek, na dan prireditve dvorana Vitranc.
Cena vstopnice je 15 EUR.
Nedelja, 27. julija 2008
10.00 Spominska slovesnost, Ruska kapela pod Vršičem
Sledi: Tradicionalno srečanje društva Rusko-slovenskega prijateljstva
Četrtek, 31. julija 2008
ANSAMBEL KORENINE - NARODNOZABAVNA GLASBA
Kdaj: 20.30
Kje: TIC, Kranjska Gora

Sobota, 9. avgusta 2008
BRASS KVINTET VIROVITICA - KONCERT
Kdaj: 20.00
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
Četrtek, 14. avgusta 2008
SVETA MAŠA IN PROCESIJA Z LUČKAMI
Kdaj: 20.00
Kje: Župnijska cerkev, Kranjska Gora
Petek, 15. avgusta 2008
VAŠKI DAN V RATEČAH
Informacije: Tina Brlogar (04/5876 041, tdratece@kranjska-gora.si)
Kdaj: 14.30
Kje: Trg na Gorici, Rateče
KRANJSKOGORSKA DESETKA
Informacije: Samo Židan (041/365 765, samo@agencia.si)
Kdaj: 18.00
Kje: Rateče - Kranjska Gora - Rateče
BERIMBROWN - KONCERT
Informacije: Recepcija hotela Kompas (04/589 21 00)
Kdaj: 21:00
Kje: Prireditveni šotor Arena, Kranjska Gora
VELIKI ŠMAREN
9.30 Slovesna sveta maša
11.00 Sveta maša v italijanskem jeziku
Kje: Župnijska cerkev, Kranjska Gora

Avgust
Petek, 1. avgusta 2008
ODPRTO PRVENSTVO OBČINE KRANJSKA GORA V TENISU
Informacije: Jože Krivc (051/221 808)
Kje: Mojstrana
Jazz koncert - duo Dejan Lapanja in Blaž Trček
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo / v primeru slabega vremena Vopa Pub,
Kranjska Gora
Sobota, 2. avgusta 2008
GASILSKA VESELICA POD LIPO
Praznovanje 100-letnice obstoja PGD Podkoren
BREZPLAČEN KROŽNI PREVOZ med 20.00 in 23.00 uro
izpred TIC Kranjska Gora v Podkoren.
Informacije: Sebastijan Cizelj (041/897 117)
Kje: Pod lipo, Podkoren
Sobota, 2. - 9. avgusta 2008
RUTARŠK PENZL
Informacije: Alenka Peternel (041/843 214)
Kdaj: 2. avgusta 2008 in 9. avgusta 2008
Kje: Gozd Martuljek

Cena 26 evrov, za naročnike

Petek, 8. avgusta 2008
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
KD ODMEV KRANJSKA GORA
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Četrtek, 7. avgusta 2008
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE JULIJANA
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora
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Prireditve
Nedelja, 17. avgusta 2008
SVETA MAŠA ZA PONESREČENE PLANINCE
Kdaj: 12.00
Kje: Mali Tamar

Petek, 29. - 31. avgusta 2008
17. ALJAŽEVI DNEVI
Informacije: Metka Kern Trček (040/791 577)
Kje: Dolina Vrata in Dovje

Četrtek, 21. avgusta 2008
ANSAMBEL FLORJANI - NARODNO ZABAVNA GLASBA
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

Petek, 29. avgusta 2008
ZORAN PREDIN - KONCERT
Informacije: Recepcija hotela Kompas (04/588 50 20)
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

Petek, 22. - 24. avgusta 2008
DNEVI ŠPORTA IN ZABAVE
Informacije: Recepcija hotela Kompas (04/589 21 00)

Sobota, 30. avgusta 2008
IGRAJMO SE V RUTAH
Aktivno preživljanje prostega časa otrok.
Informacije: Sara Mertelj (041/554 014)
Kje: Gozd Martuljek

MOJSTRANA OPEN
Člansko teniško prvenstvo pod okriljem Teniške zveze Slovenije.
Informacije: Jože Krivc (051/221 808)
Kje: Mojstrana

KONCERT - ZAHOD BAND
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

Petek, 22. avgusta 2008
JAZZ KONCERT - KVARTET
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo/ v primeru slabega vremena Vopa Pub,
Kranjska Gora

vsako sredo med 16. julijem 2008 - 3. septembrom 2008
GLASBA OB ZVOKIH CITER ALI HARMONIKE
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

Sobota, 23. avgusta 2008
NEISHA Z GODALNIM KVARTETOM
Informacije: LTO Kranjska Gora (04/588 50 20)
Kdaj: 20.30
Kje: Prireditveni šotor Arena, Kranjska Gora

vsako soboto med 19. julijem 2008 - 30. avgustom 2008
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Informacije: LTO Kranjska Gora (04/588 50 20)
Kdaj: ob 17.00
Kje: Kekčev kotiček - pri Oštariji, Kranjska Gora

Četrtek, 28. avgusta 2008
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE TRIGLAV
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora

vsako nedeljo med 20. julijem 2008 - 14. septembrom 2008
JULIJSKE ALPE V SLIKI IN BESEDI
Kdaj: 21.00
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

26. tradicionalna

Kranjska noč

25. in 26. julij 2008

Radio Belvi z glasbenimi gosti

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, Glavni trg 2, Kranj

Da Phenomena, Yuhubanda, Petra Slapar, Turbo Angels,
Eva Moškon, Stereotipi

Kingston
Petar Grašo
Orlek
Etno skupina Langa
Oldham Scotish Pipe Band
Beerbelly z gosti
Državno prvenstvo v odbojki na mivki
Mednarodni program
Otroški Kranfest
Ulični program, ...
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www.tourism-kranj.si

Prireditve
vsak teden med 20. julijem 2008 - 30. avgustom 2008
ŠPORTNI TABORI - FRANCESCO TOTTI, JURE KOŠIR
Več informacij: http://www.hitholidays-kg.si
vsak teden med 24. julijem 2008 - 28. avgustom 2008
SLOVENSKI VEČERI
Prireditev bo potekala LE OB ČETRTKIH v zgoraj napisanem terminu.
Informacije: Ana Tolar (031/363 577)
Kdaj: 19.00
Kje: Pr’ Katr’, Dovje

September
Petek, 5. - 6. septembra 2008
4. ŠKERLOVI DNEVI
Informacije: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Trg na Gorici, Kranjska Gora
Petek, 5. - 7. septembra 2008
DRUŽINSKO KOLESARJENJE
Informacije: LTO Kranjska Gora (04/588 50 20)
Sobota, 6. septembra 2008
30. JURIŠ NA VRŠIČ
Informacije: Turistično društvo Kranjska Gora (04/580 94 40)
Nedelja, 14. septembra 2008
29. SREČANJE NA TROMEJI
Informacije: Tina Brlogar (04/5876 041, tdratece@kranjska-gora.si)
Kdaj: 8.00
Kje: Tromeja, Peč nad Ratečami

Koncert Anje Bukovec je navdušil
Minuli konec tedna, natančneje na sobotni večer, je na Trgu na
Gorici, ob spremljavi pianista Simona Krečiča, nastopila priznana
violinistka Anja Bukovec. Koncert je v sodelovanju z LTO organizirala Ustanova Imago Sloveniea - Podoba Slovenije.
Anja je v Kranjski Gori nastopila že drugič. Prvič je koncertirala
skorajda natanko pred štirimi leti, le da, vsaj kot se spominja violinistka, je bilo takrat veliko bolj mraz, za piko na i pa je naletaval še
dež. Tokrat je bilo vreme prijazno in toplo, zato se je na trgu zbrala
presenetljivo velika množica poslušalcev. Zvok violine je ob spremljavi klavirja, kljub temu da je bila širšemu občinstvu predstavljena
malo manj poznana klasična glasba, sicer znanih komponistov, kot
so I. Stravinski, J. Williams, M. Lazar, C. Debussy, A. Piazzolla, M.
Ravel, J. Van Heusen, J. Burke, G. Gershwin in I. Frolov, dobesedno jemal dih. Kot je dejala simpatična glasbenica, je za koncert
izbrala glasbo, ki ima neko težo, hkrati pa vsebuje tudi kakšen znan
napev, ki ga poslušalci prepoznajo.
Anja je Simona, ki je prejemnik številnih nagrad in priznanj, k
sodelovanju povabila tik pred začetkom svoje prve svetovne turneje.
Skupaj koncertirata malo manj kot leto dni. Tako sta letos, v okviru
njene samostojne turneje, nastopila kar na treh kontinentih. Navdušila sta v Sarajevu in Skopju, Lizboni in Madridu, v Kijevu, nato
je sledil daljši sklop koncertov na Škotskem, v ZDA in Egiptu, nato
v Kanadi, Nemčiji, na Češkem in Slovaškem. Violinistka in pianist
sta med turnejo prejela številne pohvale in povabila za gostovanja v
prihodnjem letu. V mesecu juliju sta nastopala po Sloveniji, za zaključek svetovne turneje pa ju čakajo še koncerti v New Yorku in
Izraelu. Anja nam je tudi zaupala, da v bližnji prihodnosti pripravlja novo ploščo, vendar o točnem datumu izida ne želi govoriti.
Povedala je le, da gre za velik projekt, saj je k sodelovanju povabila
priznane tuje komponiste, povezati pa se želi tudi z glasbeniki in prijatelji iz tujine, s katerimi je študirala. Anka Bulovec

Sobota, 20. septembra 2008 - 11. oktobra 2008
NARODNOZABAVNI VEČERI
Informacije: vsako nedeljo: 20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10.
Več informacij recepcija hotela Kompas (04/589 21 00)
21. septembra 2008
POHOD - ŽIVI ZDRAVO ZA ZABAVO
Informacije: Majda Papler (051/336 635)
Kje: Gozd Martuljek

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2008
Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje,
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu
VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2008.

Gorenjska turistična zveza Kranj
Komisija za ocenjevanje krajev
Koroška c. 27, 4000 Kranj, telefon: 04/20-10-500
E-naslov: gtz@siol.net, www.gorenjska.si

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj
fotografijo cvetočih nageljnov.
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.
Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2008.
ZGORNJESAV'C
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